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I Congresso de Cirurgia da ABLAC - MG em parceria com o 

I Encontro Mineiro dos Estudantes de Medicina 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

  

1. Comissão organizadora do Encontro Mineiro dos Estudantes de Medicina e 

do Primeiro Congresso de Cirurgia da ABLAC - MG 

  

1.1 O regulamento descrito nos itens abaixo foi elaborado pela Comissão 

organizadora do Encontro Mineiro dos Estudantes de Medicina e do Primeiro 

Congresso de Cirurgia da ABLAC - MG. 

1.2 A Comissão de Apresentação de Trabalhos não será responsável pelos custos de 

transporte, hospedagem ou quaisquer outros relacionados com a confecção, envio e 

apresentação dos trabalhos. 

1.3 Essa comissão será responsável por: 

I. Elaborar as normas contidas no regulamento abaixo, bem como por 

supervisionar a correta execução das mesmas; 

II. Indicar os professores de cada eixo que irão compor a banca de avaliação 

dos trabalhos enviados e; 

III. Elaborar critérios de avaliação que serão o instrumento utilizado para análise 

dos trabalhos enviados. 

OBS: Essa comissão se reserva o direito de realocar os trabalhos enviados em outro 

eixo que julgar mais adequado, segundo os determinantes propostos para cada eixo. 

  

2.  Disposições gerais sobre a Apresentação dos Trabalhos 

  

2.1 Serão permitidos apenas trabalhos no formato de relato de caso clínico. 

2.2 Os trabalhos deverão ser formados por no máximo 6 integrantes, sendo 1 autor, 

1 orientador e 4 coautores. É necessária a inscrição de pelo menos um coautor 

juntamente com o autor do trabalho para a submissão do resumo. 

2.3 É vetada a submissão de mais de um trabalho pelo mesmo autor. 
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2.4 A submissão dos trabalhos será realizada a partir do dia 11/07/19 ao dia 10/10/19 

e deverá ser realizada exclusivamente pelo site www.encontromineiro.com.br  

2.5 O envio do layout do pôster e as possíveis dúvidas devem ser enviadas para o e-

mail: cientificoemem@gmail.com  

2.6 A comissão organizadora sugere que o autor apresentador do pôster impresso 

permaneça ao lado do seu trabalho, por pelo menos quinze minutos, em data e horário 

pré-definido e divulgado pela comissão organizadora para discutir e tirar as dúvidas 

dos congressistas que visitarem o local no horário escalado. 

2.7 Os trabalhos deverão estar relacionados com um dos eixos temáticos do 

evento: 

 Cirurgia oncológica 

 Transplante 

 Urgência 

 Emergência  

 

ATENÇÃO: Prazo para submissão dos trabalhos: às 9h de 11/07/2019 até às 23h59 

min de 10/10/2019. 

2.8 Após a submissão dos resumos pelo site (www.encontromineiro.com.br), os 

trabalhos aprovados serão avaliados e pontuados segundo normas previamente 

determinadas pela comissão organizadora. 

2.9 A relação dos resumos aprovados para exposição no evento será divulgada no 

em seu próprio site (citado acima) até 31/10/2019. ATENÇÃO: Os pôsteres NÃO terão 

apresentação oral.   

2.10 Após a avaliação da comissão julgadora serão classificados os 30 melhores 

relatos de caso, os quais serão expostos no dia do evento e em sequência, publicados 

na revista ACCASO, seguindo os critérios da revista. 

 

3.   Normas para submissão do trabalho                           

                                                                        

Todos os trabalhos de relato de caso deverão ser submetidos no site do evento (citado 

acima) nos campos (Título, Resumo, Referências e Palavras-chave) e deverão seguir 

as seguintes normas quanto à formatação: 

http://www.encontromineiro.com.br/
mailto:cientificoemem@gmail.com
http://www.encontromineiro.com.br/
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3.1. Título do trabalho: na primeira linha do documento, fonte Arial, letra tamanho 12, 

centralizado, em letras maiúsculas.                                                                    

3.2. Resumo: parágrafo único, contendo no máximo 2500 caracteres (contando 

espaços e pontuação), fonte Arial, letra tamanho 12, justificado.  

3.2.1 O resumo deve conter até 3 pacientes e deve ser estruturado com 

introdução, descrição do caso (contendo história clínica, exame físico e exames 

complementares), hipóteses diagnósticas, condutas adotadas e conclusões; 

3.3. Referências bibliográficas: em fonte Arial, letra tamanho 12, numeradas e de 

acordo com as normas da ABNT. 

3.4. Palavras-chave: devem ser descritas entre três a cinco palavras-chave, fonte 

Arial, letra tamanho 12, justificado. As palavras-chave devem estar de acordo com os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

 

3.5. Passo a passo para submissão: 

3.5.1. Escolher entre as opções: 

 

Obs.: Caso o participante queira submeter o trabalho em outro dia, poderá acessar 

seu formulário de inscrição a qualquer momento no site, mas deverá atentar-se ao 

prazo da submissão. 

 

3.5.2. Preencher corretamente o formulário de inscrição. 
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Obs.: Atentar-se em colocar o nome completo, pois o certificado virá com o nome que 

consta na inscrição. 

 

3.5.3. Preencher dados do Orientador. 

       

3.5.4. Adicionar os outros membros do trabalho (máximo 6 membros – 1 autor, 

1 orientador, 4 coautores) 
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3.5.5. Preencher com as informações do trabalho nos campos destinados 

(respeitar os critérios de cada campo) 

       

3.5.6.  Confirmar as informações do trabalho cuidadosamente e a seguir, 

confirmar envio. (Aparecerá a segunda imagem abaixo) 

 

            
 

           

 

4. Normas para confecção do pôster impresso 
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4.1 Somente os trabalhos aprovados deverão enviar o arquivo do pôster para o e-mail 

cientificoemem@gmail.com 

4.2. O conteúdo do pôster deverá ser distribuído em Título e subtítulo (se necessário), 

nome dos autores e afiliação institucional, Introdução, Objetivo, Métodos, Resultados 

(com comentários ou discussão) e Conclusão. Os descritores devem ser colocados 

na linha acima da Introdução. 

4.3. O arquivo do pôster deve ser criado em PowerPoint. Necessariamente em  

dispositivo único, formato retrato, e o arquivo deverá conter no máximo 20MB. 

4.4. O tamanho do pôster deverá ser de 90x120cm (resolução alta). 

4.5. Salvar como "formato PNG" 

4.6. É imprescindível que o arquivo seja criado no Microsoft Power Point (SISTEMA 

WINDOWS) 

4.8 Organize o trabalho em duas colunas para melhor visualização e leitura. 

4.9 Para a colocação dos nomes dos autores: 

I. O nome do aluno autor deve vir primeiro e, posteriormente, os coautores e 

orientador do trabalho. 

II. Grafia para a citação dos nomes 

II.I. Todos os autores deverão vir separados por vírgula, com a 

numeração sobrescrita para identificação. O nome do autor principal do 

trabalho deve vir em primeiro lugar. O segundo nome deve ser do 

orientador responsável pelo trabalho. Em seguida deve vir os nomes dos 

coautores. 

Ex: VALE, JM1; SILVA, JP2; SOUZA, MR3; 

II.II. Afiliação institucional: acrescentar, na linha abaixo do(s) nome(s) 

do(s) autor(es), somente a afiliação institucional, seguida do estado, país 

e ano vigente. 

Ex: Faculdade de Minas, Brasil, 2019. 

4.10 Para colocação de figuras deve-se seguir as orientações abaixo: 

I. As ilustrações devem ser centradas na página e impressas o mais próximo 

possível do texto nas quais são mencionadas; 

II. As ilustrações devem-se enquadrar nas mesmas margens adotadas para o 

texto; 
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III. As ilustrações (com exceção de tabelas, quadros) são designadas no texto, 

sempre por seu nome específico, travessão, título e respectivo número; 

IV. Verificar se a identificação da ilustração aparece na parte superior, 

precedida da palavra designativa, seguida de seu número de ordem de 

ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. 

Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento 

obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e 

outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). No texto, a 

sua indicação pode integrar o texto, ou localizar-se entre parênteses no final da 

frase; 

 

 

 

 

 

V. As ilustrações devem seguir as normas da ABNT assim como exemplificado 

abaixo:  
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4.11 -    Estrutura do pôster 

 

Estrutura de confecção do Pôster 

Título I: I Congresso de Cirurgia da ABLAC - MG e I Encontro 

Mineiro dos Estudantes de Medicina. Usar letras MAIÚSCULAS 

(caixa alta), tamanho 40 e negrito. 

Título II: Arial tamanho 52. Deverá ser o mesmo do resumo 

submetido no site. Usar letras MAIÚSCULAS (caixa alta). 

Autores: abaixo dos títulos, com letras menores também, colocar 

os nomes completos dos integrantes (no mesmo formato do 

resumo) seguindo a ordem: apresentador, orientador e coautores. 

Instituições: Arial tamanho 42. 

Texto do pôster: Arial tamanho 32 a 38. 

Referências: Arial tamanho 16. 

Orientação: formato retrato  

Tamanho: medida padrão 120cm (altura) X 90cm (largura). 

Como salvar antes de enviar: salvar como - outros formatos - 

formato PNG 

Formatação: não há exigência quanto ao número de caracteres 

ou cores. Podem ser incluídas ilustrações, figuras e gráficos. 

 

 

  

4.12 O não cumprimento dos prazos e determinações desse edital implicará perda de 

pontos na avaliação ou até desclassificação dos trabalhos. 
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5.   Premiação 

  

5.1 No evento serão escolhidos os 3 (três) melhores trabalhos expostos, sendo eles 

premiados durante o encerramento do I EMEM e I CONABLAC. 

5.2 Para o recebimento do prêmio será necessária a presença física do autor principal 

na cerimônia de encerramento do evento. Na ausência do autor principal será 

permitido o recebimento do prêmio por outro autor desde que ele também esteja 

devidamente inscrito. 

5.3 Haverá premiação também para o melhor pôster por votação dos participantes do 

evento.  

5.4 Os prêmios que serão concedidos aos trabalhos vencedores serão conhecidos no 

momento da premiação. 

5.5 Os 30 trabalhos selecionados para o evento serão publicados na revista ACCASO 

e os respectivos autores serão notificados perto do prazo da publicação. 

   

6. Certificado de apresentação de trabalho 

Os certificados serão enviados diretamente para o e-mail do congressista. 

 

IMPORTANTE: 

Para a publicação do trabalho completo na revista ACCASO, o autor receberá os 

critérios da revista após o evento. 

  

  

  

  

  

 

 

 


